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УДК 346.5.338.43.02 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1204365 В.В. РОВНИЙ,  викладач кафедри господарського, трудового права  та цивільно-правових дисциплін Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ, Україна; e-mail: victor.rovnuy.ta@gmail.com; ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД V.V. ROVNYY,  Lecturer, Chair of Economic, Labor Law and Civil Law Disciplines,  Interregional Academy of Personnel Management, Kijv, Ukraine; e-mail: victor.rovnuy.ta@gmail.com; ORGANIZATION OF AGRICULTURAL ADVISORY ACTIVITIES:  INTERNATIONAL LEGAL EXPERIENCE  На сьогодні Україна є потужним експортером сільськогосподарської продукції. Однак пода-льший розвиток вітчизняного агропромислового комплексу, підвищення ефективності виробниц-тва продукції та конкурентоздатності її на світо-вому ринку потребують передусім ефективних управлінських рішень, а отже – розвитку вітчиз-няної системи дорадництва. Нові технології виробництва, торгівлі, управ-ління, зазвичай досягають сільського господар-ства з суттєвою затримкою. Можливо тому, що сільське господарство є одним з найдавніших видів діяльності людини, а можливо тому, що концентрація населення в сільській місцевості значно нижча, ніж у містах, і за виключенням розвинених країн світу рівень інформаційної інфраструктури в сільській місцевості є нижчим, але підходи до сільськогосподарського вироб-ництва характеризуються високою інерційністю мислення.  В ідеалі дорадчі служби мають бути своєрід-ним каталізатором впровадження найсучасні-ших технологій як організаційно-правового, так і технологічно-виробничого характеру в сільській місцевості, сприяти просуванню досягнень су-купності наук, їх органічній адаптації в сільський спосіб життя. На практиці ж, незважаючи на те, що рівень розвитку, економічний стан, законо-давство, державний устрій у кожній країні має свої особливості, дорадчі служби у всьому світі націлюють свої дії на досягнення однакової ме-ти: допомога у підвищенні ефективності сільсь-когосподарського виробництва та рівня життя в сільській місцевості, що реалізується шляхом надання інформації, практичних консультацій і 

навчання сільськогосподарських товаровироб-ників і сільського населення.  Аналіз особливостей реалізації дорадчої дія-льності в різних країнах має сприяти кращому розумінню вітчизняного стану справ та дозво-лить нам знайти шляхи подальшої оптимізації системи сільськогосподарського дорадництва з меншими зусиллями. Тому метою статті є огляд становлення сільськогосподарської дорадчої діяльності в різних країнах світу та сучасного іноземного й міжнародного правового регулю-вання цієї діяльності. Наукова новизна дослі-дження полягає в комплексному аналізі органі-зації сільськогосподарської дорадчої діяльності Великобританії та США крізь призму доречності використання їх досвіду в Україні. Тим чи іншим аспектам становлення та розви-тку дорадництва присвячені численні праці ряду вітчизняних вчених, зокрема таких, як: М.А. Бру-сенко, Т.П. Кальна-Дубінюк, І.Т. Кіщак, В.В. Кло-чан, І.М. Криворучко, М.Ф. Кропивко, І.П. Кудіно-ва, М.І. Лобанов, П.М. Макаренко, М.Й. Малік, Л.О. Мармуль, С.П. Повна, П.Т. Саблук, С.О. Юшин. Неодноразово тема розвитку дорадництва останніми роками підіймалася на рівні міжнарод-ної співпраці. Так, стаття 404 проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами передбачає, що співробітництво у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій охоплюватиме, серед іншого, й таку сферу, як просування системи дорадництва до виробників сільськогосподарської продукції [1]. Однак, реформаційні процеси у вітчизняному агропромисловому комплексі та євроінтеграційні 
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прагнення України потребують комплексного дослідження становлення сільськогосподарсь-кої дорадчої діяльності в різних країнах світу, в тому числі – з точки зору права. Історія появи і розвитку дорадчої діяльності в світі нерозривно пов’язана з історією станов-лення цивілізації. Так, перші документальні ві-домості про консультаційну діяльність у сільсь-кому господарстві можна віднести ще до 1800 року до нашої ери, про що свідчать глиняні таб-лички, які містять поради по зрошенню сільсько-господарських культур і боротьбі з гризунами, знайдені археологами в Іраку (у давнину – тери-торія Месопотамії), а ієрогліфи на єгипетських колонах, дають рекомендації із захисту посівів від повеней [2]. Виникнення писемності стало важливим фа-ктором у розвитку діяльності з поширення нако-пичених знань у сфері сільського господарства. Хоча небагато стародавніх рукописів дійшло до наших днів, відомо, що самі ранні з них були написані ще в Древній Греції й Фінікії. Пізніше, деякі з них були переписані римськими автора-ми. Деякі латинські письмена, створені в період з II століття до н.е. по IV століття н.е. описували практичні рекомендації з ведення сільського господарства. Вони складалися й поширювали-ся серед землевласників Римської імперії для того, щоб допомогти їм зберегти й підвищити доходи [3, с.7–8].  Приблизно в цей же час окремі форми сіль-ськогосподарського консультування виникають у Китаї. Предметом турботи держави, скарбни-ця якої істотно залежала від земельних подат-ків, стало підвищення доходів землевласників і орендарів земель шляхом поширення прогре-сивних за тих часів технологій. Як зазначає Н.В. Акканіна, перший трактат, написаний в Китаї, що датується 535 р. н. е., називався «Цінні технічні прийоми або Селянство», міс-тив рекомендації землевласникам щодо того, як підвищити свій добробут за допомогою під-вищення рівня агрономічних знань орендарів. За часів правління династій Сун і Юань (960–1368 рр.) склалася система державного управ-ління, в якій ключову роль стали грати місцеві органи влади. Це дозволило удосконалити ро-зпочату раніше дослідницьку роботу і значно розширити її, що зумовило активний розвиток шовківництва в Китаї [3, с.8]. Поява перших аграрних консультаційних служб сучасного типу в західній літературі від-носиться до 1845 року, коли в Ірландії почався голод через масове поширення захворювання 

картоплі (картопля становила основу раціону сільського населення Ірландії). У відповідь на критичну ситуацію британський намісник в Ірла-ндії граф Кларендон наказує ірландському ко-ролівському сільськогосподарському суспільст-ву організувати практичне навчання фермерів для підвищення культури землеробства й пере-орієнтації на вирощування альтернативних кар-топлі культур [2].  В той же час, на думку окремих дослідників, система дорадництва у сучасному розумінні за-родилася в ХІХ столітті в Англії – у ході промис-лової революції, коли почали з’являтися перші фабрики, а конкуренція змусила підприємця вдо-сконалювати методи управління. Так у 1867–1868 роках у Кембриджському університеті були зроблені перші практичні спроби поширення нових знань [4, с.79]. Схема виявилася ефек-тивною на практиці й привернула увагу уряду Німеччини. До кінця XIX сторіччя ідея створен-ня системи поширення сільськогосподарських знань була підтримана в Данії, Голландії, Італії, Франції, Швейцарії, на більшій території Австро-Угорської імперії й у Росії [3, с.10]. На початку XX ст. дорадництва набуло ще більшого поширення. З’явились перші профе-сійні дорадники та дорадчі служби. У 20–30-ті роки ХХ століття після «великої депресії» сис-тема дорадництва поширилась на промислово розвинуті країни світу. Перша консалтингова фірма («Служба ділових досліджень») з’явилась на початку ХХ ст. в Чикаго. Пізніше соціолог Ел-тон Мейо своїм відомим готорнським експериме-нтом започаткував розвиток мотиваційних кон-цепцій управління персоналом, а вже у 1925 році Джеймс О. Мак-Кінсі організував консалтингову фірму, яка надавала фінансово-аналітичну та бухгалтерську допомогу [5, с.7]. У першій половині ХХ століття більшість роз-винених країн створили дорадчі служби, які під-тримувалися їх урядами. Наступними етапами поширення дорадництва в країнах світу можна вважати післявоєнну глобалізацію економіки (після 1945 р.) та перехід до ринкової економіки країн колишнього соцтабору (після розпаду СРСР в 1991 р.). На сьогодні, Регламент № 73/2009 Ради ЄС передбачає обов’язкову наявність у держав-чле-нів ЄС системи консультування фермерів, яка повинна допомагати їм в отриманні більшої ін-формації з метою відповідності стандартам висо-коякісного, сучасного сільського господарства [6]. Найбільш характерною є аграрна дорадча служба в Польщі, яка бере свій початок з перших 
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років ХХ століття. Так, у 1907 відділ Землероб-ських Кружків у Варшаві закликав перших агра-рних інструкторів (1913 р. – 80 осіб, 1918– 1919 р. – 200 осіб, 1935 р. –1500 осіб), дорадча робота яких, була пов’язана стисло з різними формами освітньої роботи на селі, в тому з різ-ними формами позашкільної освіти, до яких за-рахувати можна: агрошколи і початкові школи на селі; рух землеробського (теорія практика) прис-тосовування; кореспонденційне навчання; суспі-льна робота – освітня сільських організацій [7].  Створення та функціонування сільськогоспо-дарської дорадчої служби (землеробського до-радництва) в Польщі регулюється Законом «Про структуру землеробського дорадництва» (Ustawa «О jednostkach doradztwa rolniczego») від 22.10.2004 р., яким визначається організа-ція, завдання і принципи дії суб’єктів землероб-ського дорадництва [8]. У деяких країнах децентралізація прийняла форму передачі відповідальності в сфері аграр-ного консалтингу на користь приватного сектору, як правило, фермерських і неурядових організа-цій. У Данії й Швеції консультаційну підтримку аграріїв здійснюють фермерські асоціації, част-ково фінансовані з державного бюджету. Не-урядові організації виявилися ефективними в обслуговуванні малих фермерських госпо-дарств і виробників, що здійснюють діяльність на віддалених територіях, особливо в таких кра-їнах як Буркіна-Фасо, Малі, Сенегал, Еквадор, Болівія, Таїланд, Філіппіни [9, с.28]. Серед розвинених країн найбільш успішним прикладом децентралізації є кооперативна сис-тема консультування США, що фактично є кла-сичною «університетською моделлю» сільсько-господарського консультування, за якою дорадчі служби створюються і функціонують як структу-рні підрозділи вищих навчальних закладів. Дана модель представлена трьома взаємозалежними рівнями: федеральним, рівнем штату («land-grand» університети) і графства. Всі три рівні вносять свій внесок у фінансування й розробку програм «extension».  Так, у США за програмами сільськогосподар-ського дорадництва працює близько 12 тисяч фахівців і 3 мільйони дорадників-добровольців [10, с.33].  Важливо, що такі служби займаються не тільки проблемами сільгоспвиробництва, але й розвитком економіки сільської місцевості, роз-витком сільської сім’ї та молодіжними програ-мами (навчання, трудова діяльність, клуби), природними ресурсами і охороною довкілля, 

інформаційними технологіями і дистанційним навчанням. Крім того – питаннями правильного харчування і збереження здоров’я сільського населення. В основу їх діяльності закладено принцип: чим краще буде жити і працювати фе-рмер на місці, тим краще буде всім іншим. Зміст поняття «система «Extension» в США визнача-ється як «поширення знань та інших ресурсів до людей, які знаходяться поза межами студентсь-кого містечка» [11].  Унікальність системи дорадництва в США полягає в поєднанні багаторівневої структури з автономністю її складових.  Вищий – федеральний (державний) рівень, складає Департамент сільського господарства; програми дорадництва на рівні штатів (що, до-рівнює обласному рівню в Україні), належать до сфери управління сільськогосподарських уні-верситетів; реалізація системи дорадництва на рівні округу (відповідає районному рівню) здійс-нюється дорадниками.  Таким чином, Центральний апарат служби «Extension» входить до складу Департаменту сільського господарства США (USDA) і працює через університети. Головна функція централь-ного апарату служби «Extension» полягає в ко-ординації роботи партнерів у різних штатах краї-ни. Комплексні групи експертів на федеральному рівні розробляють стратегічні плани з пріорите-тних напрямів діяльності: сільськогосподарсько-го виробництва та навколишнього середовища, соціальні й молодіжні програми тощо. Департамент сільського господарства укла-дає контракт з університетом штату, згідно з яким університету виділяються відповідні фон-ди для забезпечення функціонування служби «Extension». Університети визначають прорек-торів з «Extension», мають відділення з навча-льної і наукової діяльності та розгалужену ме-режу офісів для впровадження у штаті програм «Extension». Співробітники університетів можуть займатися діяльністю одного, двох або всіх трьох видів: навчальною, науковою та консуль-таційною.  Фінансується служба «Extension» США з фе-дерального бюджету і бюджетів штатів та окру-гів, має гранти і спонсорську допомогу. На ці програми витрачається близько 1,5 млрд. дола-рів щорічно (третину виділяє Конгрес, більше як 45 % надходить від штатів, решта – з районних бюджетів, які можуть складатися також із різно-манітних грантів, приватних пожертвувань тощо) [10, с.33]. При цьому, розподіл фінансування ро-зподіляється: 25 % – департамент сільського 
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господарства СІІІА, 40 % – уряд штату, 35 % – уряд округу [12, с.34].  Як будь-яка модель, служба «Extension» США має свої переваги та недоліки. До переваг слід віднести: можливість використання матері-ально-технічної (навчальні приміщення, дослід-ні й наукові лабораторії) та методичної баз на-вчальних закладів; авторитет аграрних вузів і тісні зв’язки з підготовленими ними випускника-ми; досвід і висока кваліфікація професорсько-викладацького й наукового персоналу факуль-тетів, кафедр і лабораторій; широкі зв’язки на-вчальних закладів із науковими, адміністратив-ними, комерційними та іншими організаціями, а також сільськогосподарськими підприємствами; значно вищий рівень довіри товаровиробників до консультантів, викладачів і фахівців служб, не пов’язаних безпосередньо з адміністратив-ним апаратом, ніж до чиновників. До недоліків такої моделі слід віднести її за-лежність від адміністрації університету під час вирішення фінансових питань, якщо вона не має власного розрахункового рахунку і достат-ньої незалежності. Але цей недолік, у випадку адаптації моделі для України, можна віднести і до переваг, оскільки в університетах України чітко відпрацьований контроль за цільовим ви-користанням бюджетних коштів. Інших, явно виражених недоліків, така модель не має. Ряд вітчизняних фахівців уже зазначали на дореч-ності запровадження такої моделі [13, с.75]. На-разі це питання лишається дискусійним. У більшості країн Європи сільськогосподар-ські дорадчі служби працюють на приватних за-садах, користуючись державною підтримкою через відповідні урядові програми, які спрямо-вуються на розвиток фермерства. В свій час вони створювалися державою, функціонували за рахунок бюджетних коштів, але з часом при-ватизувалися.  Так, наприкінці 90-х років XX століття було приватизовано дорадчу службу (ADAS) Англії і Уельсу. Згадана Державна (урядова) служба (агентство) сільськогосподарських консультацій і наукових досліджень (ADAS, ANDA), заснована Міністерством сільського господарства, рибаль-ства й продовольства (МСГРП) і діюча в системі МСГРП, була створена в 1944 році як Націона-льна консультаційна служба (NAAS) [14, с.28]. Правовою підставою для створення служби по-слугував Сільськогосподарський Акт, 1944 (Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act, 1944), ухвалений урядом Великої Британії 27.07.1944 р. [15]. Даний Акт був покликаний забезпечити 

створення Національної сільськогосподарської консультативної служби, а також спрямований на збільшення ресурсів сільськогосподарської іпотечної корпорації і Шотландських корпорації цінних паперів. У 1971 році NAAS було поєднано з іншими технічними службами Міністерства сільського господарства, рибальства і продовольства (MAFF) і утворено службу Сільськогосподарсь-кого розвитку та консультаційних послуг (ADAS). У 1997 році Уряд запропонував ADAS для про-дажу через тендерний процес, і продав його че-рез Організації управління активами з підтрим-кою венчурного капіталу [16, с.3]. Таким чином, відбулася приватизація служби ADAS. Приватну консультаційну службу ADAS ста-новлять різноманітні консультаційні фірми – від великих багатофункціональних фірм до дрібних вузькоспеціалізованих. Сфера діяльності ADAS – сільськогосподарська пропаганда, надання кон-сультаційних послуг, дослідження й розробки для розвитку харчової промисловості, фермер-ства, землеробства й індустрії відпочинку по всій Англії й Уельсу, адміністративна робота, що виконується за замовленням уряду. Світовий досвід засвідчує потребу у станов-ленні дієвої аграрної дорадчої служби як меха-нізму підтримки сільськогосподарського вироб-ництва. Узагальнюючи досвід закордонних країн у створенні й функціонуванні інформаційно-консультаційних служб, можна констатувати, що на етапі становлення у всіх країнах вони були державними або одержували значну державну підтримку. Досі у світі немає єдиного підходу до оптимальної форми та змісту роботи такої слу-жби. Наразі ж Україна має чудову можливість визначити, яка модель найкраще відповідає її соціально-економічним умовам.  Разом із тим, слід розуміти, що в процесі ре-алізації проектів міжнародної технічної допомо-ги та адаптації вітчизняного законодавства й економіки до європейських стандартів, немож-ливо копіювати моделі дорадчих служб, які фу-нкціонують в конкретних соціально-економічних умовах та в середовищі історично сформованої ментальності суспільства тієї чи іншої країни-донора.  Так, приватизація даної галузі, як це сталося в Англії й Уельсі і як це може видатися дореч-ним вітчизняним реформаторам, в українських реаліях може призвести до вкрай негативних наслідків і однозначно є недоречною, принаймні – найближчим часом. Натомість запровадження окремих елементів функціонування системи 
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«Extension» (США), таких як діяльність регіона-льних дорадчих підрозділів на базі регіональних аграрних ВНЗ, може не лише підвищити ефек-тивність дорадчої діяльності, а й сприяти розви-
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to compete with producers of agricultural products from the leading countries of the world. In the absence of adequate pro-tectionism, effective counseling for commodity producers remains one of the few tools to increase their competitiveness without violating the conditions of international treaties and without using significant financial costs from the state. The author gives a brief retrospective of the emergence of advisory services in foreign countries, recalling the experience of Mesopotamia, Greece, Phoenicia, the Roman Empire and China. Later, the article analyzes the experience of advising in a number of countries, in particular: Great Britain, USA. The emphasis is laid on the peculiarities of the functioning of advisory institutions in each of the countries listed. In particular, the peculiarity of the UK experience is that the Agricultural Develop-ment and Advisory Service (ADAS) were privatized and it is currently operating at the request of the government. The fea-ture of US advisory services is the autonomous, multi-level structure (level – federal, state, district), operating on the basis of universities. As a result, the author has drawn conclusions about the appropriateness or inappropriateness of the use of this or that expe-rience in Ukraine. Key words: advisory activity, agriculture, international legal experience, state programs, privatization  




